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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Teplárna Malešice – víceúčelový objekt 
Jméno autora: BC. Lucie Medová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Ing.arch. Ivo Chvojka 
Pracoviště oponenta práce: Soukromý architektonický atelier 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání splněno 
 
Zadání bylo splněno v plném požadovaném rozsahu. 
          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
 
Autorka se urbanistickému konceptu areálu věnovala v předdiplomním projektu, ze kterého vychází řešení  i  lokalizace 
víceúčelového objektu zvoleného pro architektonický návrh  v rámci zadání diplomního projektu. 
Návrh navazuje na poměrně rozsáhlý veřejný prostor, tvořený  parterem  a  vstupními podlažími válcovitých výškových 
administrativních budov včetně nově utvářeného „náměstí“ – centra celého urbanistického konceptu. Z toho vychází i 
koncept náplně navrhovaného objektu – komerční plochy, plochy kaváren a restaurací, následně s plochami 
pronajímatelného ubytování. Vše je doplněno nutnými plochami pro dopravu v klidu a technickým zázemím. 
Ve výsledné formě je koncept dotažen do poměrně striktního oddělení obou základních funkcí i výrazovými prostředky. 
Vzniká objekt s jasným měřítkovým dělením až dojmem dvou objektů nad sebou. Toto působení je podtrženo i použitím 
materiálů, architektonických forem a měřítkem architektonických detailů. 
 
 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
 
Provozní členění není složité –suterénní  prostory jsou věnovány parkování a nutnému technickému zázemí, přízemí je 
obsazeno vstupní veřejnou pasáží s návazností na kavárny a restauraci (včetně jejich zázemí) a dvě obchodní jednotky. 
Druhé nadzemní podlaží  je věnováno pronajímatelným obchodním jednotkám a fitnesscenru. Každá jednotka je vybavena 
samostatným sociálním zázemím (vřetně fitness)- vše navazuje na centrální pasáž s vnitřním atriem prostupujícím do 
přízemi. Obchodní část je doplněna příslušným sociálním zařízením. Všechna patra pro veřejnost spojují vertikální 
komunikace v dostatečném počtu s hlavním schodištěm v proskleném atriu. 
Třetí a čtvrté podlaží zaujímají pronajímatelné nájemní jednotky po obvodu objektu a společné prostory okolo vnitřního 
atria. Třetí a čtvrté podlaží jsou ustupující a vytvářejí terasy pro ubytovací jednotky. Střecha je věnována nezbytné technice a 
ostatní plocha je věnována pobytové zelené střeše s běžeckým oválem. 
Samotné dispoziční řešení suterénů je přehledné, výhradu mám pouze k řešení obousměrných ramp, kdy některé poloměry 
jsou na hraně. Počet stání odpovídá výpočtu dle PSP, nicméně 12 stání určených pro přechodné ubytování se zdá 
poddimenzované z uživatelského hlediska. Objekt by si zřejmě z komerčních důvodů zasloužil komfortnější parkování pro 
uživatele i zaměstnance. 
Přízemí objektu, určené ve většině gastroprovozům je poměrně velkoryse dimenzované. Kavárny s velkým počtem míst u 
stolu zřejmě budou postrádat příjemnou kavárenskou útulnost,  zvláště,  když jsou obě vedle sebe (pro každou pak 
předpisové řešení toalet, zrcadlově opakované). V dalším patře s fitness a obchodními jednotkami možnost občerstvení 
chybí. Osobně mě chybí jakákoli vazba mezi vnitřním a vnějším prostorem, vhledem k veřejnému náměstí mezi 
administrativními objekty. Vizualizace to bohužel potvrzují. 
Patro pronajímatelných obchodních jednotek s obchodní pasáží je provozně bez kolizí. Zafixované polohy technicko-
provozního zázemí omezují variabilitu řešení pronajímatelných ploch (v praxi je řešeno pouze vyústění sítí a jednotlivých 
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medií), ale dané řešení splňuje zadání. 
Samostatně vertikálně obsloužené třetí a čtvrté nadzemní podlaží, které obsahuje pronajímatelné ubytovací jednotky, by 
bylo zřejmě ekonomickým problémem celého návrhu. Ubytovací jednotky jsou situovány po obvodu budovy formou 
ustupujícího patra. Jednotky mají poměrně velké komfortní terasy ale i přes toto řešení zbývá obrovský vnitřní prostor, se 
kterým si, zřejmě, autorka neví rady. Jsou zde velké volné plochy se sedacím nábytkem, k tomu klubovna bez denního 
osvětlení. Snad jen bar by mohl být nájemci využíván. Další ustupující patro je obdobné, s velkými terasami a opět velký 
podíl společných prostor zmenšený poměrně rozsáhlou administrativou pro ubytování. 
Zelená střecha dále nabízí další pobytové terasy i přes to, že každá jednotka má svou vlastní velkou terasu. 
Zatím co architektura komerční části (gastro a obchodního centra) je jednoduchá až strohá s vysokým řádem pilastrů, 
ubytovací část je zvýrazněna masivními horizontálními konzolami, které se z normálního horizontu stávají hlavním 
architektonickým prvkem této části.  Toto členění ve mně vyvolává pocit jednoho domu postaveného na druhém. 
Rozpačitě na mne působí i řešení fasády zázemí restaurace v parteru na jižním průčelí. Věřím, že zapojením obou výrazných  
použitých prvků na obou druzích fasády by v dalším propracování přineslo jednotný výraz celého objektu. 
Ve zprávě avizované bohaté uplatnění zeleně na terasách a střeše postrádám, věřím, že by bylo zajímavé. 
 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 
Technické řešení je zpracováno přehledně, konstrukční systém je použit logicky.   
Monolitický skelet se sloupy a ztužujícími jádry hlavních vertikálních komunikací se propisuje do řešení obytných jednotek 
v jednotném osovém systému.  
Vybraná výkresová dokumentace je zpracována pečlivě (i když některým problematickým místům se vyhýbá).  
Zajímavým prvkem je použití lepených dřevěných nosníků konzol obytné části, které jsou kotveny přes izonosníky rozteči 
600 mm . Ještě zajímavější je toto řešení při délce konzoly okolo 4.5 metru. Celý systém dřevěných nosníků konzoly je 
následně vyplněn tepelnou izolací a překryt opláštěním s omítkou tak, aby působil jako mohutná bílá kompaktní konzola. 
Otázkou je, proč pro celý monolitický železobetonový nosný systém zvolila zpracovatelka tento systém. 
Další části jsou zpracovány v rámci zadání přehledně a úplně. 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
Diplomová práce je úplná, srozumitelná a naplňuje beze zbytku zadání úkolu. 
Stejně tak by se dalo říci i grafické úrovni, kdyby nebylo nešťastného pojednání válcových administrativních objektů. Chápu 
snahu akcentovat zpracovávaný objekt, ale zvolené řešení ve mně vyvolává černobylskou hrůzu a to asi nebylo cílem. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Diplomovou práci považuji za podnětnou, s prokázaným citem pro dispoziční řešení, výrazové prostředky a jejich uplatnění.  
Technická zdatnost a zejména představy o materiálově konstrukčním řešení detailů, které uvedený architektonický výraz 
reálně vytvářejí, jsou u zpracovatelky na dobré úrovni a jsou v projektu dostatečně prezentovány. 
 Z hlediska vznesených připomínek by bylo dobré, kdyby zpracovatelka dostala v rámci rozpravy příležitost pohovořit o 
variantních řešeních ubytovacích pater vzhledem k vnitřnímu atriu a otázce použití dřevěné konstrukce pro konzoly 
ubytovacích pater popř. jejich variantní řešení. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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